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OBJETIVO DA PESQUISA 
 

Analisar quais são os fatores do ambiente organizacional de criação do conhecimento que 

podem apoiar e potencializar a inovação na indústria por meio da aplicação do Programa 

TWI na qualificação dos gestores de produção. 

 

Objetivos específicos  

 

 Descrever quais são as inovações implementadas, resultantes da aplicação do TWI 

aos gestores de produção; 

 Identificar quais são os fatores de desempenho de inovação obtidos na indústria. 

 Identificar quais são os fatores do ambiente organizacional que contribuem na criação 

do conhecimento no ambiente em que o TWI foi aplicado. 

 

Relevância Científica e Prática 

 

O TWI, vem sendo aplicado na qualificação de gestores e supervisores de produção 

industrial desde os anos 40. A indústria tem creditado ao Programa TWI, a melhoria em 

seus processos e a criação de inovações. Neste contexto, assume-se como pressuposto 

de pesquisa que por meio de um ambiente organizacional propício à criação do 

conhecimento, combinado com o TWI, possa apoiar e potencializar a inovação na 

indústria. Para analisar os fatores do ambiente organizacional na criação do conhecimento, 

foi utilizado o Método SECI, proposto por Nonaka e Takeuchi. Como relevância científica 

temos a identificação de fatores que potencializam a inovação em programas de 

treinamento. Como relevância prática, tendo como base os fatores identificados na 

pesquisa, as organizações podem utilizá-los como elementos importantes a serem 

gerenciados para promover a inovação. Não podemos fazer a relação direta, pois o 

impacto não é linear e nem direto. 

 

Inovatividade  

 

A inovatividade desta pesquisa é observada pelos poucos estudos qualitativos dos 

resultados da aplicação do TWI na indústria, que em conjunto com fatores do ambiente 
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organizacional apoiam e potencializam a inovação na indústria. A inovatividade está em 

analisar os resultados do TWI face ao potencial de estímulo a inovação nas organizações. 

 

Aplicabilidade 

 

Como resultado empírico e aplicabilidade nas organizações, destaca-se o TWI na 

qualificação dos gestores de produção e a identificação dos fatores organizacionais ideais 

para um ambiente propício para criação do conhecimento e da inovação. 

 

Replicabilidade 

 

A replicabilidade pode ocorrer em organizações com interesse em se tornarem inovadoras 

ou que estejam neste processo ou que necessitem melhorar as relações interpessoais no 

ambiente de trabalho e aumentar a sua produtividade. Com base nos fatores identificados 

na pesquisa, estas empresas podem utilizá-los como elementos importantes a serem 

gerenciados para promover a inovação, embora não podemos fazer a relação direta, pois o 

impacto não é linear e nem direto. 

 

REVISÃO TEÓRICA E ESTADO DA ARTE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Modelo de Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
Qualificação dos Colaboradores e Gestores de Produção 

Para o aumento da produtividade das organizações, estas utilizam-se de da educação e do 

treinamento dos funcionários e de procedimentos de trabalho e processos (MUKHERJEE, 

2006; HILL, 2012; CHIARIN, 2013). O treinamento auxilia os funcionarios a melhorarem 

seus desempenhos industriais em quantidade e qualidade, além de propiciarem melhoria 

das relações interpessoais no trabalho e maior comprometimento com os resultados das 

organizações. (KARIA E ASAARI, 2006; COETZER & PERRY, 2008; FAN & WEI, 2010). 

Ambiente Organizacional de Criação do Conhecimento 

Modelo SECI - Nonaka e TakeuchI (1997) 
Socialização, Externalização, Combinação e Internalização 

Inovação de Produto 
 

Inovação Organizacional 
 

Inovação de Processo 
 

Inovação  
Schumpeter 

(1934);   
Manual de Oslo 

(1997). 

 
Qualificação dos Colaboradores e 

Gestores de Produção pelo 
Programa TWI 

 (Huntzinger, 2005) 
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Programa TWI - Training Within Industry 

O Programa TWI foi introduzido na formação da mão de obra industrial objetivando esta 

melhoria em quantidade e qualidade, sendo este treinamento realizado no ambiente de 

trabalho ou posto de trabalho – OJT (On the Job Training). O Programa TWI tem como 

objetivo a formação dos líderes ou supervisores de produção e processos, através do 

princípio do “aprender a fazer” (BRUNO, 1996; DUARTE, 2001; DELORS, 2003; 

MARTINS, 2004; DINERO, 2005; JACOBS, 2014; BARONCELLI, BALLERIO, 2016; BEST, 

2017). 

 
As Três Etapas do Programa TWI de Treinamento. Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
Inovação 

 
 Tipologia Conceitos Autores 
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Inovação de 
Paradigma / 
Organizacional 

Uso de novos métodos organizacionais nas práticas de 
negócios, na organização do local de trabalho ou nas 
relações externas da empresa.  

Schumpeter 
(1934); 
Tidd, Bessant 
e Pavitt (2008); 
Manual de 
Oslo (1997). 

Inovação de 
Produto 

É a introdução de um bem ou serviço novo ou o 
melhoramento de suas características ou usos previstos.  

Inovação de 
Processo 

Envolve métodos de produção ou abastecimento novos ou 
significativamente melhorados que visam reduzir custos 
unitários ou aumentar a qualidade do produto. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
Criação do Conhecimento 

Para disseminar, desenvolver e incorporar o conhecimento, adicionam como fundamental 

um ambiente propício.  Este ambiente é a chave para a criação, o compartilhamento e a 

utilização dos conhecimentos existente e armazenados. Segundo o modelo da criação do 

conhecimento de Nonaka e Takeuchi (1997), uma organização cria conhecimento através 

das interações entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. Para que isso 

ocorra, é necessário nas organizações a criação de ambientes que possibilitem e 

incentivem estas interações para a criação do conhecimento. (NONAKA E TAKEUCHI, 

1997; BETIM; KOVALESKI; GAIA; 2010). 
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O Modelo SECI de Nonaka e Takeuchi 

 
Modos de Conversão Conteúdo Características Como 

Socialização Conhecimento 
Compartilhamento 

Modelos mentais, habilidades 
técnicas e experiências 
compartilhadas 

Observação, Prática 
Imitação 

Externalização Conhecimento 
Conceitual 

Gerado por meio de metáforas, 
analogias e hipóteses 

Diálogo 
Reflexão Coletiva 

Combinação Conhecimento 
Sistêmico 

Criação de protótipos e tecnologias Educação 
Treinamento formal 

Internalização Conhecimento 
Operacional 

Utilização de novos produtos e 
gerenciamento de produtos e projetos 

Ler 
Ouvir 

Dimensões da Espiral do Conhecimento – Modelo SECI. Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). 
 
 

 
Quatro modos de Conversão do Conhecimento. Fonte: Adaptado de Nonaka e Takeuchi (1997). 
 
 

METODOLOGIA  
 

P
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 Atributo  Descrição  
Natureza e Abordagem Pesquisa Aplicada e Qualitativa 
Objetivo   Exploratória e descritiva.  
Método e Técnica Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso Único; Observação Direta e 

Questionário 
Problematização da 
pesquisa  

Desenvolvimento da questão de pesquisa e objetivos com a revisão dos 
mesmos durante a pesquisa.  

Unidade de análise  Unidade Matriz da maior indústria transformadora de EPS da América 
Latina com 5 anos de Programa TWI, com aproximadamente 50 
colaboradores qualificados pelo Programa TWI, sendo que a mesma 
disponibilizou para a participação desta pesquisa, 7 colaboradores 
distribuídos nos diversos cargos e funções. 
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T
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a
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s 
Tipo de dados  Entrevistas semiestruturadas com os participantes do treinamento em 

TWI; Entrevistas semiestruturas com os supervisores e subordinados; 
Entrevista com os gestores de recursos humanos. Dados Primários e 
Secundários disponibilizados. 

Caracterização do 
Objeto de Estudo 

Participantes do Programa TWI, seus superiores e subordinados 
localizados na Unidade Matriz do Bairro Boa Vista em Joinville (SC). 

Critérios de seleção   Participantes do Programa TWI na formação de gestores (líderes) de 
produção e de acordo com a disponibilidade de agenda da empresa. 

C
o

nf
ia

b
ili

da
de

 e
 v

al
id

a
de

 

Ética na pesquisa  Participação voluntária, proteção das identidades dos participantes.  
Roteiro de entrevistas  Desenvolvimento de um roteiro de entrevista semiestruturado, validado 

anteriormente por professores universitários conforme apêndice e 
protocolo de estudo de caso.  

Gravação das 
entrevistas  

Todas as entrevistas foram gravadas e transcritas.  

Notas de entrevista Notas realizadas durante as entrevistas  
Triangulação dos dados  (1) entrevistas com os participantes do treinamento do TWI, seus 

superiores e subordinados e entrevistas com os gestores de recursos 
humanos da empresa; (2) fatores de desempenho da indústria e (3) 
inovações obtidas  

Validade descritiva   A gravação das entrevistas permite acuracidade e rigor factual do relato. 
Fonte: Adaptado com base em Martins e Theóphilo (2009) e Creswell (2010). 

 
 
 

 
Fluxo do Processo de Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Esquema Visual da Pesquisa. Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
 

DESENVOLVIMENTO, RESULTADOS E ANÁLISES. 
 

Contextualização do Objeto de Estudo  

 

 
Principais resinas consumidas no Brasil e exemplos de aplicações. Fonte: ABIPLAST (2017 
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Santa Catarina tem cerca de mil indústrias de transformação de plástico, somando mais de 

32 mil empregados diretos nas fábricas. Joinville, no litoral norte catarinense, é 

considerado um dos maiores polos do segmento plástico do Estado, possui o segundo 

maior polo de ferramentas do País, especialmente aquelas voltadas à produção de moldes 

de plástico para injeção e extrusão. 

 

Caracterização da Empresa   

 

O objeto deste estudo é uma das maiores empresas transformadoras de EPS - poliestireno 

expandido (isopor®) da América Latina. Fundada nos anos 60, possui 6 unidades 

industriais em todo o Brasil, sendo a sua sede em Joinville (SC). É uma indústria química 

que desenvolve soluções em EPS que agregam tecnologia, inovação e sustentabilidade. 

Atua nos mercados de embalagens, componentes, agronegócio, construção civil, 

movimentação de cargas e matéria-prima resultante do EPS reciclado. A empresa, desde 

2013 participa do Programa TWI. 

 
 
Resultados e Análises  

 
 

Objetivo Específico 1: Descrever quais são as inovações implementadas, resultantes da aplicação do 
TWI aos gestores de produção; 

Inovações de Processos 

 Serviços Logísticos no Cliente - houve a adaptação do caminhão e no material a ser entregue aos 
produtores rurais, através da melhoria no processo logístico de entrega o qual possibilita a entrega na 
própria plantação. Isso gerou um ganho de mercado, pois para o produtor, este elimina uma das etapas 
do seu processo.  

 Melhoria do processo de pré-montagem – transferência do setor de montagem localizado na frente das 
máquinas para um setor específico para tal. Com a readequação do novo setor, aumento da 
produtividade e a satisfação dos colaboradores. 

 Melhor aproveitamento de insumos com excesso de estoque – percebeu-se em determinados 
momentos o excesso de estoque de determinados insumos, que para diminuição dos estoques, foi 
sugerida o aproveitamento destes na fabricação de outros produtos. Após análise dos setores de 
engenharia e de manutenção, percebeu-se a viabilidade do memo. 

 Energia – a empresa já implantou outras formas de consumo de energia - a biomassa ainda é a maior 
fonte de energia utilizada pela empresa, porém os estudos são constantes para reduzir a utilização de 
combustíveis fósseis. Em 2016 houve uma redução de 22% no indicador de consumo energético em 
relação ao ano anterior, reflexos dos ajustes na operação. 

 Redução de Água e efluentes – Nos últimos anos, a empresa vem reduzindo a captação de água 
tratada e a geração de efluentes industriais. 

 Houve nos últimos anos uma redução de 27% na Geração de Resíduos 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Objetivo Específico 2: Identificar quais são os fatores de desempenho de inovação obtidos na indústria. 

 Aumento da produtividade em alguns setores e ganho de novos mercados com novos produtos e 
novos processos industriais e de logística. 

 Aumento da satisfação dos colaboradores com o ambiente de trabalho. 
 Premiações e reconhecimentos externos. 
 Melhoria das Relações Interpessoais entre os colaboradores. 
 Maior participação dos colaboradores em treinamentos. 
 Redução do número de acidentes de trabalho e redução do Turnover de colaboradores. 
 Redução do consumo energético e de águas e Redução na emissão de CO2 e rejeitos industriais. 
 Redução de estoques de matéria prima de determinados insumos. 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 

Objetivo Específico 3: Identificar quais são os fatores do ambiente organizacional que contribuem na 
criação do conhecimento no ambiente em que o TWI foi aplicado. 

Socialização  Ambiente com boas relações interpessoais no ambiente de trabalho 
Ambiente propício ao compartilhamento de ideias e experiências 
Ferramentas para receber todas as ideias 

Externalização 
 

Criação de manuais de produção e Melhoria do processo produtivo 
Ambiente com boas relações interpessoais no ambiente de trabalho e Treinamento 

Combinação  
 

Comitê de Melhoria e Ações para redução de estoques 
Ambiente propício ao compartilhamento de ideias e experiências 

Internalização  
 

Manuais de procedimentos da empresa 
Manuais de procedimentos da própria máquina e as ordens de instrução 
Integração dos colaboradores e Gestão integrada e disponível via intranet  
Programas de treinamento interno e externo 
Processo de incorporação do conhecimento 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
 

Objetivo geral: Principais fatores do ambiente organizacional influenciados pelo Programa TWI na 
qualificação dos gestores de produção. 

 Ambiente com boas relações interpessoais no ambiente de trabalho; 
 Ambiente propício ao compartilhamento de ideias e experiências (ambiente incentivador da 

participação dos colaboradores de todos os níveis operacionais); 
 Ambiente incentivador a inovações (recente criação de uma gerência de inovação e 

empreendedorismo na empresa); 
 Ferramentas para receber todas as ideias; Criação de manuais de produção; Melhoria do 

processo produtivo e Comitê de Melhoria; Ações para redução de estoques;  
 Manuais de procedimentos da empresa; Manuais de procedimentos da própria máquina e as 

ordens de instrução; Integração dos novos colaboradores; Gestão integrada e disponível via 
intranet; 

 Programas de treinamento interno e externo (capacitação e desenvolvimento contínuo de seus 
colaboradores); 

 Processo de incorporação do conhecimento; Conhecimento nas atividades estratégicas do 
negócio (a empresa desenvolve procedimentos que asseguram a gestão do conhecimento). 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 

As inovações organizacionais e as inovações de produtos, não podemos atrela-las 

diretamente à aplicação do TWI, porém fica evidente que estas inovações são decorrentes 

de um ambiente organizacional propício, na qual o TWI tenha contribuído. Sobre as 

inovações de processos, percebe-se que estas são resultantes da qualificação de seus 
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colaboradores e do ambiente organizacional inovador no qual estes interagem. Destaca-se 

as boas relações interpessoais que os mesmos desenvolvem e mantem em seu ambiente 

de trabalho, incentivando e colaborando para uma visão de comprometimento e de 

inovação na organização. 

Percebeu-se pelo presente estudo, que a aplicação do TWI potencializa a inovação de 

processos na indústria e impacta diretamente na melhoria das relações interpessoais do 

ambiente de trabalho. Quanto as demais inovações, sejam elas inovações organizacionais 

ou de produtos, diversos são os fatores organizacionais que contribuem para a empresa 

ser inovadora, sendo o TWI um colaborador para a criação de um ambiente propício a 

criação do conhecimento e a criação da inovação na indústria. 

 

CONCLUSÕES 
 

Especificamente sobre esta pesquisa, muitas das inovações ou mesmo dos fatores de 

desempenho e fatores ambientais identificados, não podem ser determinados único e 

exclusivamente à aplicação do TWI, porém é verídico que a sua aplicação proporciona 

uma ambiente propício as boas relações interpessoais do ambiente de trabalho, 

impulsionando a criação do conhecimento e a criação da inovação, especialmente a 

inovação de processos.  

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Contribuições Empírica e Teórica do Estudo 

Este estudo contribui empiricamente para que o TWI não seja visto unicamente como 

indutor da produtividade da indústria, mas também como fomentador das boas práticas de 

relações interpessoais no ambiente de trabalho, contribuindo assim diretamente para um 

ambiente organizacional propício a criação do conhecimento e da inovação dos processos 

na indústria. Tendo como base os fatores identificados na pesquisa, as organizações 

podem utilizá-los como elementos importantes a serem gerenciados para promover a 

inovação. Não podemos fazer a relação direta, pois o impacto não é linear e nem direto. 

Através deste estudo e sua revisão teórica, percebeu-se que os principais estudos do TWI, 

concentra-se nos Estados Unidos, Alemanha, Japão e mais recentemente na Índia. Os 

principais estudos científicos disponíveis, relatam como resultados da aplicação do TWI, o 

aumento de produção e a redução dos desperdícios, porém, estes estudos não adentram 

nas questões organizacionais de relações humanas no ambiente de trabalho e no 

ambiente de criação do conhecimento e da inovação nas indústrias. 

Como contribuição científica temos a identificação de fatores que potencializam a inovação 

em programas de treinamento. Para a literatura científica, o TWI demonstra ser uma 

ferramenta ideal não apenas a qualificação dos colaboradores envolvidos diretamente ou 

indiretamente na produção, objetivando a produtividade, mas também demonstra ser uma 

ferramenta ideal para a melhoria das relações humanas no trabalho, incentivando a criação 

do conhecimento e a criação da inovação por meio da Socialização, Externalização, 

Combinação e Internalização do Conhecimento. 

 
Limitações ao Desenvolvimento do Trabalho 

Embora desenvolvido e aplicado nas empresas por muitos anos, o TWI possui poucos 

estudos que ultrapassem o foco de produtividade. No que se refere ao campo de pesquisa, 

embora várias empresas participaram do treinamento nas suas cinco edições, apenas uma 

participou de todas as edições do treinamento, sendo esta a escolhida para o referido 

estudo de caso. Na empresa, a limitação foi a de conciliação de agenda dos diversos 

entrevistados, considerando que muitos destes ocupam cargos gerenciais. Sobre o tempo 

para o diagnóstico, este foi um limitante, pois esta pesquisa exigia observação direta e 

entrevistas de forma aprofundada, o que exigiu um tempo maior do que o planejado 

inicialmente. A pesquisa se limitou a percepção dos colaboradores da unidade matriz, 

ficando fora deste objeto de estudo, as demais unidades da empresa. Sobre os resultados 

apontados, este estudo limitou-se aos fatores organizacionais focando sobre a aplicação 

do TWI na qualificação dos colaboradores da empresa.  
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